Jægerrådet Viborg
Referat bestyrelsesmøde 16. september 2019 hos Linda Nielsen
Tilstede: Per Fisker, Jens Kr. Hedegaard, Tage Toft, John Ørts Lund, Knud Erik Jensen, Jaime Lauridsen
& Linda Nielsen.
Afbud fra: Kim Kiilerich og Jan Thostrup
Pkt. 1) Godkendelse af referat fra forrige møde
Referatet godkendt og underskrevet.
Pkt. 2) Situationen i Jægerrådet
Kort orientering fra Kredsen.
Der har været afholdt bestyrelsesmøde i Struer den 11. juni. Her blev bl.a. situationen omkring kronvildt og
håndteringen både lokalt og fra DJ’s side diskuteret. Freya Askær fra Viborg har meldt sig som nyjægerkoordinator i kredsen. Hun deltager i det næste bestyrelsesmøde den 19. september i Ikast-Brande med en personlig præsentation af sig selv. Er allerede startet, men skal formelt godkendes på det næstkommende kredsmøde i marts 2020.
Der har været afholdt 2 kurser i DJ-regi med hver 30 deltagere i henholdsvis Stoholm og Ruskjær i regulering
af invasive arter. Thorsten Pedersen fra Salling underviste, og alle var enige om, at det var gode og spændende kurser. Kursuskoordinator Sigvald Gravesen og Henning Gundelund, Stoholm stod for arrangementet
og den praktiske afvikling.
b) Jagt & Mennesker, Hjerl Hede
Arrangementet blev afholdt den 24. og 25. august i år, og der var ca. 1700 mennesker i løbet af de 2 dage –
dog flest om lørdagen, hvor der blev sat publikumsrekord. I modsætning til sidste år skinnede solen fra en
skyfri himmel begge dage, og flere mente, at det næsten var for varmt. Som noget nyt deltog Ingvardt Jensen, formand for Dansk Jack Russell Terrier Klub med træningsgrav og kunstig ræv i hundeopvisningen, hvilket var en stor succes.
Det er endnu uvist, om arrangementet også bliver til noget næste år, da vores primus motor kredskasserer
og formand for Jægerrådet i Skive har varslet, at han stopper som formand til januar 2020. Vi må se, om vi
kan finde en afløser. Linda har meddelt, at hun fortsat gerne hjælper med såvel planlægning og praktisk afvikling, men ikke vil være hovedansvarlig.
c) Hestemarked i Bjerringbro
Jens Kr. og Linda havde deltaget i planlægningsmødet den 24. april for at overdrage Jægerrådets erfaring
med arrangementet. Som noget nyt var Ingvardt Jensen også her med træningsgraven og den kunstige ræv,
men til gengæld havde man droppet skydningen, da der ofte er problemer med afviklingen i en container
lejet til formålet. Det regnede kraftigt hele formiddagen, men der blev trods alt en smule opklaring over middag. Vejret resulterede nok i færre besøgende, men man må sige, at de 2 lokale foreninger Bjerring & Omegns Jagtforening samt Gudenådalens Jagtforening virkelig tog ansvar for og bakkede op om arrangementet
i år, og det var en fornøjelse at se, hvor mange lokale repræsentanter der deltog.
d) Status fra rågeregulering
Det nye team bestående af Per Madsen, Bjørn Jensen, Peter Madsen og Karl Buksti fungerede rigtig fint.
Linda havde sendt deltagerlister ud til de lokale foreninger, hvis medlemmer havde indskudt salonriffel. Der
er blevet nedlagt 959 rågeunger på 15 reguleringsdage med 79 jægere fra i alt 16 lokalforeninger. Det er
både et flot resultat, godt teamwork fra lederne og dejligt at se så mange forskellige jægere deltage.

e) Hjortevildtsmøde i Silkeborg/Ørre
Knud Erik og Linda deltog i hjortevildtsmødet i Hjortevildtsgruppen Midtjylland i Silkeborg den 19. juni. Her
var der en god dialog, og man blev bl.a. bedt om at tage stilling til, om vi fortsat ønskede skumringsjagt på
dåvildt, hvilket vi sagde nej til. Forud for møderne med jægerrådsformændene har Hans Schougaard et tilsvarende møde med lodsejere og laug. Jens Kr. repræsenterer et laug, men vi blev enige om at foreslå Hans, at
vi engang imellem holder fælles møder mellem beslutningstagerne og lodsejere/laugmedlemmer, så vi kender hinandens holdninger og kan få en dialog i gang mellem de 2 grupper.
John Lund og Linda deltog i et tilsvarende møde i Hjortevildtsgruppen Vestjylland i Ørre den 20. august. Her
deltog alle jægerrådsformænd i kredsen, Norbert Ravnsbæk og Jesper Truelsen samt 5 øvrige medlemmer.
Jakob Boni Jakobsen kom med en del informationer omkring bestande og afskydninger m.v., men der er ingen tvivl om, at der er uenighed i den regionale hjortevildtsgruppe omkring f.eks. arealkrav. Blandt deltagerne på mødet var der en god og konstruktiv dialog.
Pkt. 3) Det Grønne Råd (v/Tage Toft).
Der har været afholdt møde i Det grønne Råd i uge 37, hvor medlemmerne har været på besigtigelsestur.
Der var besøg ved Virksund dæmningen, hvor man oplever problemer med sæler, der tager fisk. På turen
blev problematikken omkring mårhunde også diskuteret.
Man taler meget om skarv og fisk, og lystfiskerne er meget frustrerede over situationen. Efterhånden som
fiskene forsvinder, forsvinder medlemmerne af deres klubber også. Bestanden af skarv er pt. dalene, og ornitologerne er naturligvis imod nedskydning.
Pkt. 4) Møder angående strukturforslag
Udkastet til en ny struktur blev afleveret til HB den 10. maj og en folder med indholdet blev udleveret til alle
deltagerne efter repræsentantskabsmødet, og det er lagt på nettet på DJ’s hjemmeside. Har fået flere positive tilkendegivelser for, at det er et gennemtænkt og velovervejet stykke arbejde, udvalget har lavet. Der er i
kreds 2 og 3 præsentationsmøde på Pårup Kro onsdag den 18. september. Når de 5 møder landet rundt er
afholdt, mødes strukturudvalget i oktober for at se, om der skal yderligere finpudsning til efter møderne og
de input, der måtte komme derfra. Det endelig forslag afleveres til HB ultimo oktober op til et jægerrådsformandsmøde.
Pkt. 5) Efterårets jagter i Viborg Kommune
Linda har talt med Per Madsen, og han er ved at sætte et møde i stand med den nye skovfoged i Viborg
Kommune Rune Rauff Schultz, som afløser Inger Astrup pr. 1. september 2019. Han vender tilbage med jagtdatoer til hende, og hun rundsender datoer, steder m.v. til lokalforeningsformændene i henhold til aftale
med den gruppe, der afvikler jagterne i praksis. Den første jagt plejer at ligge ultimo oktober.
Pkt. 6) Status & efterårets jagter i Stevnstrup Enge
Der har været afholdt generalforsamling i Randers Naturcenter den 17. april med 14 deltagere. Der var efterfølgende evaluering af generalforsamlingen på et bestyrelsesmøde den 2. maj. Her besluttede man forud for
den næstkommende generalforsamling i 2020 at afholde et bestyrelsesmøde for både at afstemme indholdet, den praktiske afvikling og forplejning inden afviklingen. Der var ligeledes diskussion omkring arbejdet i
arbejdsgruppen, om hvem der ”yder”, og hvem der ”nyder” hvad. Der blev sået fodermarker i Stevnstrup
Enge den 12. maj, og da vejret var med os i år mht. regn, har de stået flot hele sommeren. Der var sået hjulkroner i mellem, hvilket er godt for insekter og bier, og som gav det hele et blåt skær.

Datoerne for årets driv- og trækjagter er som følger:
Trækjagter 2019
Drivjagter
DLS:
Uge 39-40
Søndag den 20. oktober
Viborg:
Uge 41-42
Lørdag den 16. november
Randers:
Uge 43-44
Søndag den 29. december (primært for nyjægere)
Syddjurs:
Uge 45-46
Lørdag den 11. januar 2020 – bestyrelse og arbejdsgruppe
Norddjurs:
Uge 47-48
Søndag den 26. januar 2020 – bestyrelse og arbejdsgruppe
De 3 andre kommuner, som hører under kreds 3, annoncerer selv på DJ’s hjemmeside og i bladet, Linda annoncerer for Viborg, da trækjagterne her er officielle for alle kommunens jægere. Der er nyt bestyrelsesmøde
den 5. december. Der er p.t. 20 tilmeldte til trækjagten i uge 41-42. De vil blive kontaktet med specifik dato
for afviklingen.
Pkt. 7) Fælles ansøgning til kommunen ang. mårhunde
Jægerrådet var blevet kontaktet af en repræsentant for Sparkær-Mønsted Jagtforening med forespørgsel, om
Jægerrådet ville lave en fælles ansøgning til Viborg Kommune om midler til bekæmpelse af mårhunde.
Linda sender en mail ud til alle lokalforeningsformænd for at høre, om de har kendskab til allerede eksisterende mårhundegrupper i kommunen. Vi forestiller os 5 grupper fordelt geografisk i kommunen, Jægerrådet
søger om kommunalt tilskud, og midlerne vil blive søgt til kameraer og fælder m.v. Erfaringen fra andre kommuner er, at der ikke gives midler til driften eller til kørsel. Der bygges primært videre på eksisterende og velfungerende grupper.
Jægerrådet vil koordinere, registrere det udleverede materiale og være den officielle kontakt til kommunen
med hensyn til afrapportering om indsatsen og virkningen heraf. Linda og Tage laver ansøgningen til kommunen.
Pkt. 8) Fastsættelse af dato for årsmøde 2020
Norbert Ravnsbæk og Jesper Truelsen ønsker alle kredsens 8 møder afviklet i januar, så vi kunne vælge mellem den 7. eller 27. januar. Efter koordinering med de øvrige kommuner på kredsbestyrelsesmødet den 19.
september er det afgjort, at Viborg holder årsmødet den 27. januar. Linda kontakter Asmildkloster Landbrugsskole, booker lokale og annoncerer mødet på DJ’s hjemmeside og i Jæger.
Der er valg i 2020. På valg er Tage Toft, Jens Kr. Hedegaard, Jan Thostrup og formand Linda Nielsen.
Pkt. 9) Opfølgning på opgaver fra foregående møde
Ingen udestående punkter.
Pkt. 10) Eventuelt
Linda nævnte, at der er møde i Viborg Jægernes Fællesudvalg den 24. september, og at hun deltager. Deltog
ikke i bestyrelsesmødet den 20. august, da det faldt sammen med hjortevildtsmødet i Ørre.
Mårhundeaftenen hos Jafi blev nævnt og spurgt, om nogen fra bestyrelsen havde deltaget, hvilket ikke var
tilfældet. Det havde været en god aften med ca. 75 deltagere.
Pkt. 11) Næste møde.
Næste møde den 28. november kl. 19.00 hos Tage Toft.
Referent Linda Nielsen

